


MENSAGEM 
DO PRESIDENTE 
Pedro Dominguinhos, presidente do Instituto 
Politécnico de Setúbal (IPS) 

Bem-vindas e bem-vindos ao IPS. As primeiras 
palavras são de agradecimento por terem 
escolhido o Politécnico de Setúbal para se 
qualificarem. Tudo faremos para que o tempo 
que passarão connosco seja inesquecível e 
que vos permita aprender e desenvolver as 
competências necessárias para ingressarem 
no mercado de trabalho e para se tornarem 
melhores pessoas.
Em tempos de pandemia, o nosso compromisso 
com o cumprimento das regras sanitárias e com 
a vossa segurança é total, para além do reforço 
dos meios tecnológicos, que possibilitarão a 
inovação pedagógica. Apelo, por isso, à vossa 
responsabilidade e sentido cívico no respeito 
pelas regras definidas.
Estamos fortemente comprometidos com 
um ensino alicerçado no saber fazer, em 
metodologias pedagógicas ativas, numa 
forte articulação com as empresas e demais 
organizações, e ancorado em modernos 
laboratórios e equipamentos – temos, por isso, 
a segunda taxa de empregabilidade mais 
elevada entre os politécnicos públicos.
Mas também com a possibilidade de poderem 
realizar uma parte dos vossos estudos no 
estrangeiro. E a partir deste ano integrados no 
consórcio E3UDRE2S, de constituição de um 
campus europeu.
 Sabemos que esta experiência aumenta 
a probabilidade de inserção no mercado 
de trabalho e de um entendimento mais 
esclarecido do mundo onde vivemos.
Para além da internacionalização, a I&D é 
cada vez mais importante na estratégia do 
IPS, pelo que terão oportunidade de participar 
em atividades de iniciação à investigação 
conjuntamente com os vossos docentes.
A ação social representa uma aposta 
estratégica do Politécnico de Setúbal, 
para que todos, independentemente da 
sua condição económica, possam concluir 
com sucesso os seus estudos. Destaco as 
bolsas de estudos, este com dois novos 
programas apoiados por mecenas, mas 
também o alojamento, alimentação, saúde e 
desporto. Sabemos que a atividade física e a 
competição são cruciais para os estudantes 
que frequentam o ensino superior.
O nosso compromisso com a sustentabilidade 
é inequívoco e queremos que todos 
façam parte deste movimento, que passa 
pela preservação do ambiente, num 
alinhamento muito forte com os objetivos do 
desenvolvimento sustentável. Encontrarão 
aqui também espaço para as atividades 
de voluntariado e para o desenvolvimento 
de atividades culturais, pois queremos 
proporcionar uma formação integral das 
nossas e dos nossos estudantes.
Juntos, fazemos o amanhã.



MENSAGEM 
DA PROVEDORA 
DO ESTUDANTE 
Albertina Palma, provedora do 
estudante do Instituto Politécnico   
de Setúbal (IPS)

Dou-vos as boas-vindas ao 
Instituto Politécnico de Setúbal, 
fazendo votos para que aqui 
consigam alcançar os objetivos 
que definiram para este período 
tão importante das vossas vidas! 
O IPS é muito mais do que 
apenas uma instituição de 
ensino, é igualmente um centro 
de formação para a vida, em 
toda a sua complexidade e 
plenitude, um local de convívio e 
de exercício da cidadania ativa 
e responsável, onde se espera 
que sejam capazes de definir e 
afirmar o vosso papel enquanto 
estudantes e enquanto membros 
ativos da sociedade. Para uma 
boa intervenção, é fundamental 
que conheçam bem a Escola 
Superior e o curso que vão 
frequentar e que conheçam 
igualmente a instituição no seu 
todo, bem como o quadro legal 
e regulamentar que a suporta. 
A Provedora do Estudante 
constitui uma instância de 
recurso nos casos em que 
entendam que de algum modo 
não foram respeitados os vossos 
direitos ou interesses legítimos. 
Tenham a certeza de que 
encontrarão da minha parte 
um bom acolhimento e todo 
o empenho na resolução dos 
problemas que encontrarem.
Os melhores votos de sucesso 
académico e de um percurso 
feliz e gratificante!



MENSAGEM DA 
ASSOCIAÇÃO 
ACADÉMICA 

Bem-Vindos ao IPS! 
A AAIPS,  fundada a 11 de 
abril de 2012, é o órgão de 
representação máxima dos mais 
de 7000 estudantes do IPS e 
tem como objetivo prioritário a 
sua aproximação aos mesmos, 
de modo a conseguir fazer 
sempre mais e melhor pelos que 
representa e promover a sua 
defesa de igualdade.
A AAIPS surgiu numa ótica de 
abranger várias áreas, de modo 
a melhorar e a ajudar durante o 
vosso percurso académico, bem 
como unir todos os estudantes do 
IPS e por isso desde o seu início 
que se pautou por implementar 
vários projetos com um objetivo 
principal: NÓS, ESTUDANTES. 
A AAIPS espera que vocês, 
novos estudantes do IPS, olhem 
este novo projeto de tamanha 
importância pedagógica para 
o vosso respetivo curso e o 
dinamizem ainda mais.
A AAIPS estará sempre ao vosso 
lado, lutando pelos vossos 
direitos, e para isso conta com a 
vossa participação ativa. 
Começa aqui uma nova etapa 
das vossas vidas, uma etapa 
que talvez nunca esquecerão. 
Irão passar por momentos de 
aperto, de stress, mas também, 
e ainda mais importante, 
por momentos de felicidade 
e grandes conquistas! Para 
tudo isto contem com a vossa 
Associação Académica! 
Numa altura em que o futuro 
não se avizinha fácil para 
nenhum de nós e nos são 
colocados cada vez mais 
desafios está na hora de provar 
que esta geração consegue 
dar a volta, nunca baixando 
os braços. É necessário cada 
vez mais força de vontade dos 
estudantes do Ensino Superior, 
nomeadamente do IPS, pois 
todos fazemos parte do que 
é necessário fazer para uma 
evolução da conjuntura atual.
A AAIPS deseja-vos a todos 
um ótimo percurso académico, 
cheio de sucesso, contando 
sempre com o nosso apoio e nós 
com a vossa colaboração!

Andreia Cardetas, Vice-Presidente 
da Direção (AAIPS)





Parabéns, 
vais construir o 
teu futuro numa 
instituição 
que se destaca:

2.a mais alta 
TAXA DE 
EMPREGABILIDADE 
do ensino superior 
politécnico
Espreita

97,4%

http://www.si.ips.pt/ips_si/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=7817




https://www.si.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=41982
https://www.ips.pt/ips_si/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=7510
http://ips.pt/ips_si/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=7839


VISÃO
Ser uma referência no ensino 
superior, impulsionador do 
desenvolvimento científico, 
tecnológico, económico e 
sociocultural

MISSÃO
Desenvolver ensino de qualidade, 
valorizando as pessoas, a 
transferência de conhecimento 
para a sociedade, da região, do 
país e do mundo, apoiado na 
investigação aplicada, na inovação 
e nas parcerias.

VALORES
Responsabilidade; Excelência; 
Inovação 

OS ÓRGÃOS DO IPS
O Instituto Politécnico de Setúbal, 
enquanto instituição de ensino 
superior público, integrada no 
subsistema politécnico, apresenta 
a seguinte organização, decorrente 
dos seus Estatutos:

A PRESIDÊNCIA
Presidente  Pedro Dominguinhos
Vice-Presidente Ângela Lemos
Vice-Presidente Susana Piçarra
Vice-Presidente  Pedro Ferreira
Vice-Presidente Carlos Mata
Pró-Presidente Rodrigo Teixeira Lourenço
Administradora Maria de Lurdes Pedro

OS SERVIÇOS CENTRAIS
Os Serviços Centrais são serviços 
de apoio geral à governação do 
IPS bem como serviços de carácter 
transversal a prestar a todas as 
suas Unidade Orgânicas (UO), 
integrando as seguintes estruturas:
Centro para a Internacionalização e 
Mobilidade
Divisão Académica
Divisão Financeira, de Aprovisionamento e 
Património
Divisão Informática
Divisão de Recursos Humanos
Gabinete de Acesso ao Ensino Superior de 
Setúbal
Grupo de Apoio aos Recursos Documentais
Gabinete de Imagem e Comunicação
Núcleo de Estudos e Planeamento
Serviço de Promoção e Empregabilidade
Unidade de Apoio à Inovação, I&D e 
Empreendedorismo
Unidade de Desenvolvimento, 
Reconhecimento e Validação de 
Competências
Unidade de Avaliação e Qualidade



TUDO 
PARA VIVER 
COM 
CONHECIMENTO
Para além das oportunidades de formação 
qualificada disponíveis nas Escolas 
Superiores do IPS, a nossa comunidade 
académica tem à sua disposição opções 
de alojamento para estudantes deslocados 
da sua zona de residência, um conjunto de 
refeitórios e bares localizados em cada uma 
das nossas escolas e um clube desportivo 
onde podem praticar diversas modalidades 
desportivas, quer sejam individuais ou 
coletivas. 

Nas nossas bibliotecas é possível encontrar 
todos os recursos para desenvolver os 
melhores trabalhos académicos, com 
acesso livre à informação, conhecimento, 
cultura e pensamento, sem restrições. 

Nos nossos campi localizam-se, também, 
auditórios capacitados para a organização 
de qualquer tipo de evento e conferências, 
laboratórios modernos, centros de 
investigação e uma incubadora de ideias 
para que os mais empreendedores possam 
criar o seu negócio de sucesso. Tudo isto 
para garantir que se vive o ensino superior 
com todas as condições necessárias para 
vencer e rodeados pela beleza natural e 
pela qualidade de vida que se respira na 
região de Setúbal.



A ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DO IPS (AAIPS)

É o órgão de representação máxima dos 
mais de 7.000 estudantes do IPS. Ponto 
de união entre todos os estudantes, 
desempenham um papel importante de 
ajuda durante o teu percurso académico. 
Entre os principais projetos da AAIPS, 
destacam-se: 

Desporto no Ensino Superior > 6 equipas 
da AAIPS: o Futsal Masculino e Feminino, 
Basquetebol Masculino, o Andebol Masculino, 
o Voleibol Masculino e Feminino > atletas a 
nível individual em diversas modalidades. 

Projetos Sociais de Apoio ao Estudante > 
Senhas de Refeição, Aluguer de Bicicletas, 
Aluguer de Cacifos e aquisição do Traje 
Académico. 

Vantagens de Sócio Efetivo da AAIPS > 
descontos em diversos serviços: refeições no 
bar da AAIPS, nas reprografias, a aquisição 
do traje. 

Núcleos de Curso da AAIPS > são grupos 
de estudantes do curso ou representativos 
do curso no âmbito da AAIPS que visam 
fomentar a prática pedagógica, cultural, 
desportiva e/ou recreativa.

LOCALIZAÇÃO
Edifício AAIPS, Campus de Setúbal

CONTACTOS 
geral@aaips.pt
+351 265 790 130
+351 265 415 358

HORÁRIO
2.a a 6.a | 09h00–13h00 
              | 14h00–18h00



EMPREEDEDORISMO

Se tens alguma ideia de negócio ou 
precisas de apoio para avançar para 
o próximo nível, a Unidade de Apoio à 
Inovação, Investigação e Desenvolvimento 
e Empreendedorismo (UAIIDE-IPS) apoia no 
desenvolvimento de ideias de negócio 
desde a constituição de empresas, bem 
como o desenvolvimento empresarial. 

A IPStartUp é a incubadora de ideias de 
negócio do IPS que apoia a criação de 
novas iniciativas empresariais, baseadas 
em inovação e com elevado potencial de 
crescimento, assim como projetos de base 
social, com conceitos inovadores e que se 
proponham a criar impacto significativo na 
sociedade.

Os empreendedores são acompanhados 
desde a fase da ideia até à criação da 
empresa ou organização, bem como nos 
primeiros anos após a sua entrada no 
mercado. Espreita

O Poliempreende é um concurso de ideias 
e planos de negócios, dinamizado por um 
conjunto de 21 Instituições de Ensino Superior 
Politécnico, que visa promover a cultura 
empreendedora e fomentar a criação de 
empresas baseadas no conhecimento, 

contribuindo desta forma para o 
desenvolvimento regional. 

Já foram realizadas 17 edições do 
Poliempreende, sendo que o IPS participa 
desde a 5.a Edição (2008).

O IPS ficou classificado, a nível nacional:
1.o  lugar na 7.o edição com o projeto 

“Smartpaint” 
3.o  lugar na 12.a edição com o projeto 

“Play4Edu”
1.o lugar na 14.a edição com o projeto “Ilegal”
3.o  lugar na 15.a edição com o projeto 

“Begold”

LOCALIZAÇÃO
Edifício Sede, Campus de Setúbal

CONTACTOS
uaiide@ips.pt
+351 265 790 250
+351 265 790 251
+351 265 790 253

* Perante o cenário atual é necessário o 
agendamento prévio para o atendimento 
presencial através do e-mail acima indicado.

https://ipstartup.ips.pt/


CENTRO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO        
E MOBILIDADE

Se queres ir para outra cidade ou país, 
para estudar, estagiar e desenvolver outras 
competências, o IPS dá-te asas e leva-te a 
viajar para a Europa no programa ERASMUS +, 
para a América Latina, através do programa 
SANTANDER UNIVERSIDADES, para Macau, 
através da cooperação com o Politécnico 
de Macau ou para outra cidade de Portugal 
através do Programa Vasco da Gama.

Existem bolsas a que te podes candidatar. 
Fala com o teu coordenador de curso e 
contacta o CIMOB para mais informações. 

LOCALIZAÇÃO
Edifício ESTSetúbal, Campus de Setúbal

CONTACTOS
cimob@ips.pt
+351 265 790 159

HORÁRIO
2.a e 4.a | 14h00–16h30
3.a e 5.a | 09h30–12h30

VOLUNTARIADO IPS

É possível estudar e contribuir para 
uma sociedade melhor. Por isso no IPS, 
através da Plataforma de Voluntariado, 
podes fazer diversas ações de curta 
duração voluntárias que permitem o 
desenvolvimento de competências 
transversais, grandemente valorizadas 
pelos empregadores, e que serão 
certificadas em suplemento ao diploma. 

Conhece as ações em que podes participar

LOCALIZAÇÃO
Edifício Sede, Campus de Setúbal

CONTACTOS
voluntariado@ips.pt
+351 265 548 820

HORÁRIO
2.a a 6.a | 09h00–13h00 | 14h00–17h00

* Perante o cenário atual é necessário o agendamento prévio para o atendimento presencial 
através dos e-mails acima indicados.

http://www.ips.pt/ips_si/noticias_geral.ver_noticia?P_NR=7736


DIVISÃO ACADÉMICA
É na Divisão Académica que terás todo o 
apoio relacionado com a tua matrícula e 
inscrição no Instituto Politécnico de Setúbal. 
Podes ainda obter informações relativas às 
Escolas, solicitar alterações que consideres 
necessárias (ex.: unidades curriculares, 
propinas, etc.), pedir comprovativos de 
matrícula, de frequência, entre outros.

LOCALIZAÇÃO
Edifício ESCE e ESS, Campus de Setúbal
ESTBarreiro, Campus do Barreiro

CONTACTOS
divisao.academica@ips.pt
+ 351 265 709 470
+ 351 212 064 660 ( ESTBarreiro)

HORÁRIO
3.a feira | 10h00 às 12h00
5.a feira | 14h00 às 16h00

Atendimento presencial, apenas mediante 
marcação prévia. 

Envia e-mail para 
divisao.academica@ips.pt 

a solicitar marcação. 

PROTOCOLOS e PARCERIAS
Ao fazeres parte da comunidade do IPS 
podes usufruir de condições vantajosas em 
vários serviços e entidades com as quais 
existem protocolos. 
Conhece todos os descontos

DIVISÃO INFORMÁTICA
A Divisão Informática disponibiliza o 
apoio na ligação à internet e acesso às 
plataformas digitais do IPS, de forma 
adequada e segura. O apoio pode ser 
presencial e online.

CONTACTOS
apoio.informatico@ips.pt
https://www.di.ips.pt

A DI garante apoio técnico remoto através 
das seguintes vias:

E-mail submetido para o Apoio 
Informático, utilizando o endereço 
apoio.informatico@ips.pt
 
Em resposta, se se revelar necessário a 
equipa poderá entrar em contacto por 
Microsoft Teams ou presencialmente 
mediante prévio agendamento.

http://protocolos.ips.pt/


BIBLIOTECAS
O IPS disponibiliza 4 bibliotecas físicas e 1 
online onde encontrarás todo o apoio aos 
teus estudos com salas para poderes estudar 
em grupo ou individualmente.
Tem acesso a todas as informações

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 
E ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE
Edifício ESCE/ESS, Campus Setúbal

biblioteca@esce.ips.pt
+351 265 709 491
+351 265 709 494
+351 265 709 493
+351 265 709 492

HORÁRIO
Época de aulas: 
2.a a 6.a  | 09h00–20h00
Época de férias de verão: 
2.a a 6.a  | 09h00–18h00

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
Edifício ESE, Campus Setúbal

sdi@ese.ips.pt
+351 265 710 839
+351 265 710 800

HORÁRIO
Época de aulas: 
2.a a 6.a  | 08h30–18h00
Época de férias de verão: 
2.a a 6.a | 09h00–12h30 |  14h00–17h30

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA            
DE SETÚBAL
Edifício ESTSetúbal, Campus Setúbal

biblioteca@estsetubal.ips.pt
+351 265 790 070
+351 265 790 274

HORÁRIO 2. a a 6.a | 09h00–17h00

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA           
DO BARREIRO
Edifício ESTBarreiro, Campus Barreiro

centro.documentacao@estbarreiro.ips.pt
+351 212 064 660

HORÁRIO 2.a a 6.a | 09h00–20h00

https://bibliotecas.ips.pt/


Os SAS/IPS existem para proporcionar as 
melhores condições de estudo, através da 
disponibilização de um conjunto de apoios 
diretos (atribuição de bolsas de estudo) 
e indiretos (alojamento, alimentação, 
saúde e desporto). Tens acesso a todas as 
informações e valores

RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES
A Residência de Estudantes de Santiago 
fica a cerca de 5 minutos a pé do Campus 
de Setúbal onde poderás encontrar um 
ambiente familiar, agradável, de saudável 
convivência, tolerância e respeito mútuo. 
Perto do campus do Barreiro encontras as 
Moradias de Santa Bárbara totalmente 
remodeladas e equipadas, localizadas no 
Bairro de Santa Bárbara (Parque Industrial 
do Barreiro). Ora espreita

REFEITÓRIO
No IPS poderás almoçar e jantar no 
refeitório existente na ESTSetúbal, a 2.75€ 
por refeição, de segunda a sexta-feira e 
durante todo o ano letivo. Podes ainda 
usufruir dos serviços de cafetaria e refeições 
ligeiras nos bares de cada Escola (5). 
Conhece melhor

SERVIÇOS DE APOIO MÉDICO
Na área dos cuidados de saúde o 
IPS dispõe do gabinete SASaúde que 

disponibiliza aos estudantes, a preços 
subsidiados, durante todo o ano letivo, 
consultas de psicologia clínica, de nutrição, 
medicina chinesa e terapia ocupacional.
Espreita

CLUBE DESPORTIVO
E se te disséssemos que no IPS tens 
um Clube Desportivo com diversas 
modalidades de grupo, 1 sala de cardio e 1 
sala de musculação por cerca de 60€ por 
ano. Não era top? Pois é, não percas tempo 
e inscreve-te já. 
Sabe tudo

APOIOS E BOLSAS
Além da bolsa de estudo comum, em 2020 
foram criados vários apoios extraordinários, 
com o objetivo de apoiar os estudantes 
cujos rendimentos foram afetados pelas 
medidas de mitigação do surto de 
COVID-19. O IPS e os SAS/IPS, em parceria 
com as Escolas Superiores, a Associação 
Académica (AAIPS), os Alumni e uma rede 
de parceiros da comunidade externa, como 
a Rovensa e o banco Santander, uniram 
esforços de forma a garantir as condições 
necessárias para que os teus estudos não 
sejam postos em causa. 
Assim, foram criadas várias bolsas e 
apoios suplementares aos quais te podes 
candidatar. Sabe tudo

SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

http://https://sas.ips.pt/
https://sas.ips.pt/apoios-sociais/alojamento
https://sas.ips.pt/apoios-sociais/alimentacao
https://sas.ips.pt/apoios-sociais/sas-saude
https://sas.ips.pt/apoios-sociais/clube-desportivo
https://www.studyinsetubal.pt/bolsas


SERVIÇO DE PROMOÇÃO                               
DA EMPREGABILIDADE
O SPE vai ajudar-te na integração profissional 
e no desenvolvimento da tua carreira. 
Através do Passaporte para o Emprego, 
terás atividades e sessões de esclarecimento 
relacionadas com: procura de emprego e 
processo de recrutamento; construção do 
CV; elaboração de um perfil profissional na 
rede LinkedIn; preparação para a entrevista. 
Desenvolve também competências  de 
comunicação interpessoal, de trabalho em 
equipa e em contextos multiculturais que vão 
facilitar a tua entrada no mercado de trabalho. 
Vais também ter a oportunidade de 
participar na Feira de Emprego e contactar 
com mais de 100 empresas.

LOCALIZAÇÃO
Edifício Sede, Campus de Setúbal

CONTACTOS
empregabilidade.spe@ips.pt
+351 265 548 820

HORÁRIO
2.a a 6.a | 09h00 às 13h00 | 14h00 às 17h00

ALUMNI IPS 
Ainda agora chegaste, mas um dia quando 
terminares esta importante fase da tua vida 
e saíres pela porta em que entraste com o 
“canudo”, continuarás a pertencer à família 
IPS. Como? Através da rede alumniIPS. Esta 
rede permite o reencontro de todos os 
diplomados do IPS com a dinamização de 
diversas atividades. Continuarás a poder 
usufruir das parcerias, e acesso ao portal do 
emprego.

LOCALIZAÇÃO
Edifício Sede, Campus de Setúbal

CONTACTOS
alumni@ips.pt
+351 265 548 820

HORÁRIO
2.a a 6.a | 09h00 às 13h00 | 14h00 às 17h00

https://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?P_pagina=30556
https://alumni.ips.pt/


NÃO TE ESQUEÇAS

No site do IPS studyinsetubal.pt tens acesso a todas as 
informações e contactos desta tua nova casa.

Além disso, não te esqueças de acompanhar tudo o que 
acontece no IPS através das redes sociais.
Instagram | Facebook | Linkedin | Twitter

http://studyinsetubal.pt
https://www.instagram.com/politecnicodesetubal/
https://www.facebook.com/ipsetubal/
https://pt.linkedin.com/school/instituto-politecnico-de-setubal/
https://twitter.com/ipssetubal?lang=pt


CTESP - CURSOS TÉCNICOS 
SUPERIORES PROFISSIONAIS
›  Automação, Robótica e 

Controlo Industrial 
› Climatização e Energia 
›  Desenvolvimento de 

Videojogos e Aplicações 
Multimédia 

› Manutenção Industrial 
› Produção Aeronáutica 
›  Programação Web, 

Dispositivos e Aplicações 
Móveis 

›  Qualidade Ambiental e 
Alimentar 

›  Redes Elétricas 
Inteligentes e Domótica 

›  Redes e Sistemas 
Informáticos 

›  Sistemas Eletrónicos e 
Computadores

›  Tecnologia e Gestão 
Automóvel

›  Tecnologias Informáticas   
| Programa BrightStart  

›  Tecnologias e 
Programação de Sistemas 
de Informação

› Veículos Elétricos

LICENCIATURAS
›  Engenharia de 

Automação, Controlo e 
Instrumentação

›  Engenharia Eletrotécnica 
e de Computadores

› Engenharia Informática
› Engenharia Mecânica
› Tecnologia Biomédica
› Tecnologias de Energia
›  Tecnologia e Gestão 

Industrial (noturno)

› T ecnologia do Ambiente e 
do Mar

MESTRADOS
› Engenharia de Software
›  Engenharia Eletrotécnica 

e de Computadores
› Engenharia de Produção
›  Engenharia e Gestão de 

Energia na Indústria e 
Edifícios

PÓS-GRADUAÇÕES
›  Motorização de Veículos 

Elétricos e Híbridos
›  Tecnologia Aeronáutica     

| Em parceria com U. Évora

ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA DE SETÚBAL
Iniciou a atividade em 1983. Está focada na formação 
de profissionais altamente qualificados na área da 
Engenharia e Tecnologia, contribuindo para o avanço 
científico e tecnológico da região, do país e do mundo.

PORTAL 
ESTSetubal/IPS

https://www.estsetubal.ips.pt/


CTESP - CURSOS TÉCNICOS 
SUPERIORES PROFISSIONAIS
›  Desportos de Natureza
› Produção Audiovisual
›  Serviço Familiar e 

Comunitário

LICENCIATURAS
›  Animação e Intervenção 

Sociocultural
› Comunicação Social
› Desporto
› Educação Básica
›  Tradução e Interpretação 

de Língua Gestual 
Portuguesa

MESTRADOS
› Educação Pré-Escolar *
›  Educação Pré-Escolar e 

Ensino do 1.o Ciclo do Ensino 
Básico *

*  Disponível apenas para 
licenciados em Educação 
Básica.

PÓS-GRADUAÇÕES
›  Educação Especial - 

Domínio Cognitivo e Motor
›  Intervenção Social e 

Práticas Artísticas

ESCOLA SUPERIOR DE 
EDUCAÇÃO

Em atividade desde 1985, tem como objetivo 
principal a formação de educadores e 
professores, bem como de profissionais de 
nível superior em várias áreas das Ciências 
Sociais e do Desporto, preparando-os para 
intervir ativamente nas escolas, nos media e na 
sociedade.

PORTAL 
ESE/IPS

http://www.si.ips.pt/ese_si/web_page.inicial


CTESP - CURSOS TÉCNICOS 
SUPERIORES PROFISSIONAIS
›  Apoio à Gestão de 

Organizações Sociais
› Assessoria de Gestão
› Gestão de Turismo
› Logística

LICENCIATURAS
›  Contabilidade e Finanças  

(diurno e noturno)

›  Gestão da Distribuição 
e da Logística                                      
(diurno e pós-laboral)

›  Gestão de 
Recursos Humanos                                   
(diurno e pós-laboral)

›  Gestão de Sistemas de 
Informação

› Marketing

MESTRADOS
›  Ciências Empresariais – 

ramos: Gestão de PME’s e 
Gestão Logística

› Contabilidade e Finanças
› Gestão de Marketing
›  Gestão de Sistemas de 

Informação
›  Gestão e Administração de 

Escolas | Em parceira com a 
ESE/IPS)

›  Gestão Estratégica de 
Recursos Humanos

›  Logística e Gestão da 
Cadeia de Abastecimento

›  Segurança e Higiene no 
Trabalho | Em parceira com a 
ESTSetúbal/IPS

›  Gestão em Hotelaria de 
Saúde e Bem-Estar | em 
parceria com a Escola 
Superior de Saúde/IPS e 
ESHTE

PÓS-GRADUAÇÕES
› Contabilidade Pública
›  Gestão e Marketing Turístico
›  Empreendedorismo e 

Negócios Turísticos | Em 
parceria a ESHTE

ESCOLA SUPERIOR DE 
CIÊNCIAS EMPRESARIAIS

A ESCE foi criada em 1994, apostando no 
desenvolvimento de um verdadeiro ambiente 
empresarial dentro da escola. Forma profissionais 
flexíveis e dinâmicos, que aliam conhecimentos 
gerais de gestão com uma especialização 
superior num dos vários domínios das Ciências 
Empresariais.

PORTAL 
ESCE/IPS 

https://www.esce.ips.pt/


ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA DO BARREIRO

Iniciou atividade em 1999, procurando dar 
resposta às necessidades emergentes na área 
da Engenharia Civil, Química e Biotecnologia.
Aposta na formação prática e assertiva de 
profissionais altamente qualificados nas áreas da 
engenharia civil, química e biotecnologia.

CTESP - CURSOS TÉCNICOS 
SUPERIORES PROFISSIONAIS
›  Reabilitação Energética e 

Conservação de Edifícios
›  Tecnologias de Laboratório 

Químico e Biológico
› Construção Civil

LICENCIATURAS
› Bioinformática                            
|  Em parceria com ESTSetúbal, 
ESCE, ESS

›  Biotecnologia                             
›  Engenharia Civil                   

(diurno e noturno)

› Tecnologias do Petróleo

MESTRADOS
›  Conservação e  

Reabilitação do Edificado
›  Engenharia Biológica            

e Química
› Engenharia Civil

PORTAL 
ESTBarreiro/IPS

https://www.estbarreiro.ips.pt/


LICENCIATURAS
› Acupuntura
› Enfermagem 
› Fisioterapia 
› Terapia da Fala

MESTRADOS
› Estudos em Enfermagem
›  Fisioterapia em Condições 

Músculo-Esqueléticas

›  Enfermagem                                       
(áreas de especialização 
– Comunitária e saúde 
pública*, Médico-cirúrgica 
- situação crítica*, Médico-
cirúrgica - situação crónica 
e paliativa, Reabilitação*, 
Saúde familiar, Saúde infantil 
e pediátrica*,  Saúde mental 
e psiquiátrica*).

*  Especialização com parecer 
favorável da Ordem dos 
Enfermeiros para a atribuição 
do título profissional de 
enfermeiro especialista.

PÓS-GRADUAÇÕES
› Enfermagem do Trabalho
›  Gestão em Saúde e 

Enfermagem
›  Saúde Sexual e Reprodutiva: 

Mutilação Genital Feminina

ESCOLA SUPERIOR DE 
SAÚDE

Criada em 2000, é hoje uma referência na 
formação superior de profissionais de saúde, 
nas suas múltiplas áreas de intervenção, através 
de um ensino alicerçado no humanismo e no 
desenvolvimento científico, técnico e ético para 
a melhoria contínua da qualidade de vida das 
pessoas.

PORTAL 
ESS/IPS

https://www.ess.ips.pt/


ÁREA ENVOLVENTE

A cidade de Setúbal oferece muitos 
serviços e cultura: 

Mercado do Livramento faz check 
point num dos mercados mais bonitos 
e famosos do mundo!

Guia de Eventos não te vai faltar lazer 
fora do IPS, acredita. Ora espreita

Casa do Largo é um espaço dinâmico 
dedicado aos jovens. Encontra todos 
os serviços e valências

Casa da Baía é o centro de promoção 
turística da cidade e é um lugar incrível 
que tens de conhecer. Podes tomar 
café, comprar produtos regionais, 
ver espetáculos e até trabalhar, 
num espaço acolhedor e com uma 
zona exterior recatada. É a “Melhor 
Experiência Local” no distrito. 
Vê

Baixa de Setúbal comércio de rua, 
restauração, praças e os famosos 
Bocage e Luísa Todi à tua espera.

Av. Luísa Todi ponto de encontro nas 
noites de Setúbal: restaurantes, bares e 
discotecas.

A Zona Ribeirinha o local ideal para 
caminhadas, com o rio e a serra como 
paisagem.

Na cidade do Barreiro, também tens o 
que descobrir.

Centro Comercial do Barreiro lojas, 
restauração, cinema e hipermercado

Street Art Aprecia de perto o Mural 
do Vhils, um dos artistas de rua mais 
conceituado do país.

Parque da Cidade Respira ar puro e faz 
desporto no Parque da Cidade.

Zona Polis À beira rio está a renascer 
um espaço ao ar livre moderno e muito 
atrativo para passeios e corridas.

Setúbal – (comboio) Praias do 
Sado – A // Lavradio

Paragem Alto da Estefanilha-IPS  
// paragem Politécnico. 

O Aeroporto Internacional de 
Lisboa e a capital portuguesa 
estão a 40 minutos de viagem de 
Setúbal e a cidade do Barreiro 
fica apenas à distância de uma 
travessia de barco sobre o Tejo

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A Serra da Arrábida é aqui que estão 
as praias de tirar o fôlego, inclusive a 
praia mais bonita da europa: a Praia 
de Galapinhos. 

Centro Comercial Alegro a 6km do 
IPS, com lojas, restauração, cinema, 
hipermercado e ginásio.

https://visitsetubal.com/um-mundo/setubal/casabaia/
https://www.mun-setubal.pt/casa-do-largo/
https://guiaeventos.mun-setubal.pt/pt/Default.aspx
https://www.vhils.com/map/barreiro-portugal/
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CONTACTOS

CAMPUS DE SETÚBAL 
GPS Lat: 38° 31’ 23.4834”    Long: -8° 50’ 26.6136”
Campus do IPS, Estefanilha, 2910-761 Setúbal

Divisão Académica IPS 
divisao.academica@ips.pt
Edifício ESCE/ESS  
265 709 470 
Edifício ESTBarreiro 
212 064 660

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 
| ESTSetúbal/IPS
265 790 263 | gabineteemais@estsetubal.ips.pt
www.estsetubal.ips.pt

Escola Superior de Educação | ESE/IPS
265 710 800  |  info@ese.ips.pt | www.ese.ips.pt

Escola Superior de Ciências Empresariais 
| ESCE/IPS
265 709 300 | info@esce.ips.pt | www.esce.ips.pt

Escola Superior de Saúde | ESS/IPS
265 709 300  |  info@ess.ips.pt | www.ess.ips.pt

Serviços de Acção Social
265 709 690  |  sas@sas.ips.pt | www.sas.ips.pt

Associação Académica
265 790 130  |  geral@aaips.pt | www.aaips.pt

CAMPUS DO BARREIRO 
GPS Lat: 38° 39’ 6.8106”     Long: -9° 2’ 56.2596”
Rua Américo da Silva Marinho, 2839-001 
Lavradio, Barreiro

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
| ESTBarreiro/IPS
212 064 660  |  info@estbarreiro.ips.pt
www.estbarreiro.ips.pt


